SIA „LatLoto Nams” biznesa ideja
Veicinot mātes sabiedrības VAS „Latvijas Loto” izvirzīto mērķu
sasniegšanu, veikt mātes sabiedrības īpašumā esošā un nomātā nekustamā
īpašuma apsaimniekošanu un uzturēšanu un nodrošināt tās organizēto valsts
mēroga izložu laimestu piegādes procesu, sniedzot pakalpojumus, atbilstoši VAS
„Latvijas Loto” kvalitātes vadības standartu noteiktajam kvalitātes un drošības
līmenim.
SIA „LatLoto Nams” darbības mērķu izpildē izvirzītas sekojošas darbības
prioritātes:
1. VAS „Latvijas Loto” īpašumā esošā un nomātā nekustamā īpašuma, tai skaitā Latvijas
Republikas teritorijā esošo izložu tirdzniecības vietu apsaimniekošanu, nodrošinot
nepieciešamo to uzturēšanas un remontdarbu plānošanu un izpildi, apkārtējās vides
sakārtošanas un sakopšanas vadību.
2. Nodrošināt procesu uzturēšanu tūlītēju reaģēšanai VAS „Latvijas Loto” tirdzniecības
vietu, kuras ir aprīkotas ar augsti tehnoloģiskām iekārtām un saistītas ar materiālo
vērtību saglabāšanu un izlozes procesu drošību, īpašuma apdraudējumu gadījumos, pēc
iespējas minimizējot iespējamo zaudējumu risku.
3. Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas procesā nodrošināt vēsturiskās un kultūras
nozīmes arhitektūras ēku - Meistaru ielā 19, Meistaru ielā 21 un Laipu ielā 10, Rīgā
saglabāšanu to vēsturiskos veidolos, veicot renovācijas un remontdarbus kārtībā kā to
pieprasa ēku vēsturiskā pieminekļa statuss.
4. Veikt uzdevumus VAS „Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu laimestu
piegādes nodrošināšanai, ievērojot mātes sabiedrības izložu procesa organizēšanai
noteiktās kvalitātes un drošības prasības.
5. SIA “Latloto nams” pakalpojumu sniegšana, ievērojot visas mātes sabiedrībai VAS
„Latvijas Loto” saistošās, uz starptautisko kvalitātes, drošības un atbildīgas spēles
vadības sistēmu standartu - ISO9001, ISO27001, WLA/SCS, EL/RGS, WLA/RGF
sertifikāciju un ilgtspējīgu attīstību attiecināmās prasības.
6. Sniedzot atbalstu mātes sabiedrības VAS „Latvijas Loto” definēto mērķu sasniegšanai,
pēc iespējas uzturēt un attīstīt SIA „LatLoto Nams” finansiālo stabilitāti, fokusējot
darbību uz kvalitatīvu un drošu pakalpojumu sniegšanu.

SIA „LatLoto Nams” darbība tiek finansēta no SIA „LatLoto Nams” saimnieciskās darbības
rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, atbilstoši SIA „LatLoto Nams” attiecīgā gada budžetam. SIA
„LatLoto Nams” saimnieciskajā darbībā netiek piesaistītas valsts dotācijas un/vai izmantoti
kredītiestāžu vai citi aizņēmumu avoti. SIA „LatLoto Nams” kā publiskas personas
kapitālsabiedrības izšķirošajā ietekmē esoša meitas sabiedrība,

savā darbībā nodrošinās

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma jaunā normatīvā
regulējuma ievērošanu.

